
BOUWBESCHRIJVING VAN HET NAGALMAPPARAAT MET TRANSISTOREN 55 150 (0 14)

van Dr. Rainer B ö h m, 0 4950 Minden, Kuhlenstr. 130 - 132
Best. Nr. 67 123Algemeen.De belangrijkste aanvulling voor een elektronisch orgel is een goed nagalm-apparaat. Het verbetert de klank van zowel serieuze orgelmuziek alsmedevan lichte muziek aanzienlijk en rondt het op aangename wijze af. Men moetbedenken dat bijna iedere plaatopname en radio-uitzending óf in een zeer gro-te akoestisch gunstige ruimte gemaakt worden óf wel in de toonstudio van eenbijpassende nagalm voorzien worden. Omdat elektronische orgels in de regelin akoestisch ongunstige ruimten staan en zelfs de nagalm in kerken, wanneerdeze door veel mensen bezocht worden, vaak te wensen overlaat, is het inieder geval zeer gunstig om een nagalmapparaat in te bouwen. De mogelijk-heid dat men dat kan doen, is een pluspunt voor een elektronisch orgel.Een nagalmapparaat heeft het voordeel, dat men de nagalm in overeenstem-ming met het muziekstuk kan instellen. In de regel vraagt een langzaam mu-ziekstuk meer, vlugge muziek minder nagalm. Het nagalmapparaat geeft ver-der een kooreffekt en de beginner alsook de bedreven speler zal over deklankverbetering van zijn voordracht verrast zijn.Het nagalmapparaat heeft tegenover het elektronisch verwekte sustain hetvoordeel dat de nagalm zeer echt klinkt en op alle registers en voetmatenwer kt (wanneer men dat wil) en tegenover de bandrecordermethode het voor-deel dat de nagalm niet aan éénzelfde echo gebonden is, maar verregaand ge-regeld kan worden. Omdat de nagalm langs mechanische weg door veren ge-produceerd wordt en de vervaardiging daarvan bij onberispelijke frequentie-karakteristiek buitengewoon moeilijk is, werd bij het veersysteem van zelf-bouw afgezien. Omdat ook de kwaliteit van de in de handel zijnde systemenverschillend is, hebben wij het beste genomen wat geleverd kan worden enwel een zeer hoogwaardig, groot en in veel opzichten uitgezocht type dat wijrechtstreeks van de fa. Hammond in de U. S. A. betrekken.Omdat wij hiervoor een bijzonder doelmatige versterkerschakeling ontworpenhebben, waarvan het stroomverbruik gering is, behoeft het nagalmapparaatgeen eigen stroomvoorziening, maar het ontneemt de benodigde bedrijfsspan-ning van de versterker. Daardoor blijft de aanschafprijs, ondanks het hoog-waardige veersysteem , gering.Ons nagalmapparaat bezit een passende print met opgedruk bedradingssche-ma , die de opbouw vergemakkelijkt en eenvoudig met twee schroeven aan deprint van de versterker geschroefd wordt.Werkwijze.Het in de versterker met de instelpotentiometer P 2 afgetakte signaal wordtdoor de beide transistoren Be 107 en 2 N 1613 verder versterkt. Het komtdan met behulp van de smoorspoel (D 6) met bijzonder hoog rendement bij deinput van het veersysteem . Daardoor is de nagalm geheel vrij van nevenge-ruis . De gelijkstroomvrije koppeling beschermt het tere veersysteem tegeneventuele overbelasting.

Het veersysteem verwekt door "draaigolven" de kunstmatige nagalm. Het aande output ontstane vertraagde signaal wordt door twee ruisarme veldeffekt-transistoren E 6 versterkt en weer naar de orgelversterker gevoerd.



De verkregen kunstmatige nagalm wordt dan tesamen met het rechtstreeksesignaal door de aanwezige luidspreker weergegeven. Bevat het orgel meerkanalen, respektievelijk versterkers en luidsprekers, dan wordt evenwelhet rechtstreekse signaal stereofonisch gescheiden door de afzonderlijkeluidsprekers uitgestraald. Het vertraagde signaal wordt echter gelijkmatigover alle aanwezige luidsprekers verdeeld en door dezen gezamenlijk uitge-straald , Daardoor is de weergave bijzonder natuurlijk. Ook in een groteconcertzaal of kerk komt dan het rechtstreekse signaal' stereo' naar de toe-hoorder. De nagalm bereikt echter gemengd en van veel kanten zijn oor. Dezedoor ons reeds veel jaren toegepaste methode is niet alleen klanktechnischoptimaal. Het spaart ook kosten omdat men alleen een nagalmapparaat en geenbijkomende versterker en luidspreker voor de nagalm nodig heeft.De bouw.De montage van het nagalmapparaat is net als van onze transistorversterker ,op de bekende manier, eenvoudig en vlug uit te voeren. De print is ook hiermet. een nauwkeurig bedradingsschema bedrukt.Alle komponenten worden daar gezet waar dat op de print aangegeven is. Opde juiste poling van de elco' s moet men letten. De grote transistorvoet isvoor de transistor 2 N 1613 bestemd. Men kort zijn aansluitdraden tot 10 mm.in, zet de koelster op en steekt hem dan, evenals de andere transistoren inde bijbehorende voetjes. De juiste aansluiting van de transistoren is door degelijksoortige stand van de aansluitdraden en de gaten in de voetjes aange-geven.De gaatjes in de transistorvoetjes kan men voor het inzetten van de transis-toren iets verwijden, indien men met behulp van een punttang een even dik-ke (!) draad insteekt.Wanneer de smoorspoel D 6 niet ver genoeg ingestoken kan worden, verhitmen de ingestoken einden van de stiften met de soldeerbout. Daardoor wordthet uit kunststof bestaande spoellichaarn wat zachter.De kleine styroflex kondensatoren zijn niet hittebestendig. Hun aansluitdra-den mogen niet al te lang verhit worden.De betekenis van de kleurringen op de weerstanden is in de kosteloze hand-leiding 68 113 (Z 10b) verklaard.Vanwege overschrijding van de levertijd door de industrie leveren wij vaakelco' s met hogere kapaciteit en hogere toelaatbare bedrijfsspanning dan inde beschrijving is aangegeven. Deze waarden mogen zonder meer gebruiktworden. Men lette op de juiste poling.Aansluiting van het nagalmapparaat aan de versterker.De kleine nagalmprint wordt met de bijgeleverde M3 schroeven en moerenaan de versterker geschroefd en met 5 kleine bruggen van flexibel draad(Li) met elkaar verbonden. Dat is eenvoudiger en betrouwbaarder dan steker-verbindingen .Aanwijzingen voor de aansluiting bij gebruik van meer versterkers.Bevat het orgel meer van onze transistorversterkers dan wordt het nagalm-apparaat, zoals boven vermeld, aan een willekeurige versterker aangeslo-ten. De overige versterkers krijgen geen eigen nagalmapparaat maar wor-den door een eenvoudige stereokabel E - F verbonden. Dat toont tekening 1.De beide afschermmantels worden alleen aan de versterker waaraan het na-galmapparaat zit, aan de print gesoldeerd. De overige(n) krijgen geen ver-binding met de print.
2



Bevat het orgel twee versterkers dan voert één zo' n stereokabel van de eneversterker naar de andere. Bevat ze drie versterkers dan gaat er een kabelvan versterker 1 naar versterker 2 en een andere kabel van versterker 2 naarversterker 3. De afschermmantels worden aan versterker 2 'vrijdragend'(zonder aansluiting aan de print) met elkaar verbonden. Bij vier en meer ver-sterkers is de manier van aansluiting analoog.De inbouw van het nagalmapparaat in het orgel.De bevestiging van de print aan de versterker werd reeds beschreven. Ver-volgens kan aan de zijkant een houtschroef met afstandbusje gemonteerd wor-den. Onder de print wordt, evenals bij de versterker, alu-folie in de kastgeplakt. Men legt het tevens onder de soldeerlip waarmee het alu-folie vande versterker aangesloten is en vouwt het een keer om zodat het met het folieen ook met de soldeerlip kontakt heeft. Natuurlijk kan men ook ineens eendoorgaand folie verkiezen.Ook onder de outputzijde van de nagalmveer wordt een stuk alu-folie in dekast geplakt. Dit maakt, door het vastschroeven van het veersysteem , auto-matisch massakontakt. Men lette er echter op, dat door de bevestigings-schroeven geen dubbele massaverbinding naar een ander folie, dat eventueelaan de andere kant van het tussenschot aangebracht is, ontstaat.Het outputsysteem moet ver van de trafo zitten en ook van alle printen min-stens 25 cm. verwijderd zijn. De nagalmveer wordt volgens de orgelbouw-handleiding in het orgel vastgeschroefd.De beide stereokabels naar de nagalmveer en naar de nagalmsterktepotentio-meter worden, net als bij de versterker ,na het vastsolderen aan de printeenvoudig en zeker met trekontlastingsklemmetjes bevestigd. Iedere stereo-kabel bevat twee afzonderlijk afgeschermde leidingen. Aan de print wordtvan iedere stereokabel overeenkomstig de printopdruk maar één van de beideafschermmantels vastgesoldeerd . Aan het andere eind van de kabel (nagalm-veer respektievelijk potentiometer) sluit men echter beide afschermmantelsaan. De stereokabel wordt bij de input ende output van het veersysteem zo vernaar binnen gestoken, dat de kabel-isolatie van binnen ca. 3 mm. buitende geleiding steekt.Na het vastsolderen van de kabelswordt de geleiding dicht bij de wandvan het huis met een spitse tang te-samen gedrukt. Het uitschuiven vande kabels wordt hiermede verhinderd.
Met spitse tanginknijpen.

Tekening 3. De nagalmpotentiometer wordt op eenwillekeurige plaats in het orgel be-vestigd. Volgens tekening 1 wordenbeide afschermmantels van de stereo-kabel aan één van de potentiometer-aansluitingen gesoldeerd. De aansluitingvan het huis wordt eveneens met dit punt verbonden als de potentiometer opeen zijpaneel zit dat niet met alu-folie beplakt is en daardoor geen verbindingmet de massa heeft. Zit de potentiometer echter op het registerpaneel danverbindt men het huis alleen met de massa van de klankvorming om aardlus-sen te voorkomen.

Bevestiging van de stereü-kabels aan het veersysteem.

De afgeschermde snoeren van de versterker en het nagalmapparaat legt menindien mogelijk niet in de onmiddellijke nabijheid van de nettrafo omdat anderslangs magnetische weg brom kan ontstaan. Zo nodig 'vindt men echter door be-
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wegen van deze kabels gemakkelijk de juiste plaats.Het ingebruiknemen en dergelijken .Het nagalmapparaat is evenals de versterker terstond bedrijfsgereed . Voorhet inschakelen kontroleert men of alles goed ingestoken en vastgesoldeerdis.De instelpotentiometer op de nagalmprint dient voor het instellen van de maxi-maal verkrijgbare nagalm aan de uitgang. Hij wordt in het algemeen tot deaanslag (naar de versterkerprint toe) opengedraaid. Een lagere instelling isalleen voor bijzondere wensen van de klant bedoeld.De instelpotentiometer P 2 op de versterkerprint dient eveneens voor hetbepalen van de maximale nagalm. Hij zit voor de ingang van het nagalmappa-raat en beinvloedt dus het nog niet vertraagde signaal. Men bespeelt het or-gel met de registratie, speciale effekten en zweltredestand die het grootstevolume geven en sluit de schakelaar "zacht" van de versterker om de klankbeter te kunnen be-oordelen. Nu stelt men de instelpotenltiometer 2 zo in datde nagalm zo sterk is dat hij net nog niet vervormd klinkt.Om de instelpotentiometer P 2 van de versterker, rE4spektievelijk alle ver-sterkers, op het grootste vervormingsvrije nagalmvolume (en bij meer ver-sterkers ook op gelijkmatige nagalm van alle' kanalen) bijzonder goed tekunnen instellen, kan men het rechtstreekse kanaal tijdelijk uitzetten. Mensluit daartoe het ver'bindingspuntvan de kondensator van 4700 pF met debeide weerstanden van 47 Kohm van de versterker, respektievelijk alle ver-sterkers, met een draadje naar de massa kort. Men noor-t dan alleen nogmaar het nagalmkanaal.Deze instelpotentiometer P 2 is erg waardevol omdat hij toestaat om de nut-tige uitsturing, ondanks de natuurlijke spreiding in de toleranties van deeigenschappen van de transistoren, optimaal (tot aan het volle vermogen vande transistoren 2 N 1613) te vergroten. Daardoor kan het op zichzelf reedserg kleine stoorniveau door de nágalms~erktepotentiometer aan de uitgang,naar wens ook door de instelpotentiometer op de nagalmprint verder geredu-ceerd worden.De nagalm is wat zijn toonkwaliteit betreft erg goed en ook bij volledige in-stelling rijkelijk sterk. Wenst men hem voor een bijzonder geval echter ex-treem sterk, dan stelt men de instelpotentiometer P 1 zachter en P 2 harder.De instelling van de instelpotentiometers is vlug en eenvoudig op het gehooruit te voeren en verzekert de beste resultaten.Wenst men een extreem sterke nagalm, dan overbrugt men de weerstand van4,7 Kohm aan de tweede E 6 met 10 uF. (zie tekening 1). De instelpotentio-meter op de nagalmprint mag dan echter niet geheel opengedraaid worden!Indien bij opengedraaide nagalmvolume radiostoringen optreden, dan moetop de nagalmprint aan ieder varu de aansluitpunten L en Mvan de stereo-kabels een kondensator van 500 pF met de massa geschakeld worden.Als massa kan het aansluitpunt genomen worden waaraan de afschermingvan kabel M aangesloten werd.Ruisen treedt maar zelden op, omdat alle transistoren voor de levering ge-kontroleerd werden. Mocht er evenwel toch één niet volgens de verwach-tingen werken, dan vindt men hem vlug, indien men eerst de Be 107, dan de ,2 N 1613, daarna de E 6 naast de weerstand van 2 Kohm en tenslotte de an-,dere E 6 uit zijn voetje trekt. Ieder uitnemen' en inzetten mag pas gebeuren,wanner de voedingsspanning van de versterker na het uittrekken van denetsteker ver genoeg gedaald is.
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